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Resumo 
 
 
 

O meu relatório de estágio profissional, transmite um pouco o que é a 

minha pessoa, o meu percurso até aqui e qual a minha expectativa.  

É um documento que pretende ser reflexo da minha atividade 

desenvolvida durante o ano de estágio profissional. Muitas das vivências 

deste estágio são analisadas, assim como, expostas as dificuldades, os 

problemas e estratégias utilizadas ao longo dessa jornada. Este documento 

pretende também que seja de reflexão e formação não só para mim como 

para todos que queiram perceber diferentes contextos de estágio, uma vez  

que ele é um local de formação excelente, pois acontece em contexto real 

de ensino.  

O meu estágio profissional realizou-se na escola Secundária de 

Ermesinde (ESE), em Ermesinde, escola com dois núcleos de estágio com 

3 elementos cada, onde me foi-me atribuída uma turma do 12º ano, com 23 

alunos.  

Este relatório é constituído por um capítulo dedicado à minha 

autobiografia e expectativas, um outro sobre o enquadramento da Prática 

Profissional, outro sobre a sua Realização e por fim, uma descrição da 

maioria dos alunos do 12º ano em relação ao Índice de Massa Corporal e à 

prática de atividade física desportiva, terminando com as minhas 

perspetivas futuras. 

É sem duvida, um documento que espelha o que me aconteceu, que me 

formou, que me colocou à prova e me desenvolveu competências 

profissionais, pessoais e relacionais, que me fizeram orientar para a 

aprendizagem do aluno e para o que é ser Professor. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; REFLEXÃO; FORMAÇÃO 

INICIAL; PROFESSOR EFICAZ; OBESIDADE; ATIVIDADE FÍSICA 
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Abstract 
 
 

 
My practicum report transmits a little bit of myself, my road to get here, 

and my expectations. 

It is a document that pretends to reflect the activities developed by me 

during this teacher practicing year. Most of my teaching experience was 

analyzed in this report, as well as it exposed the difficulties, problems and 

strategies used during this journey. I also pretend this document to be an act 

of reflection and a manual, not only for me, but for everyone who want to 

understand the different contexts of practicum, an ideal place of formation, 

because it happens in real teaching conditions. 

The practicum took place at the Secondary School of Ermesinde (ESE), 

in Ermesinde. There were two groups, with three pre-service teachers each. 

It was assigned to me a 12th year class with “23” students. 

This report is composed of a chapter about my autobiography and my 

expectations, a second one about Professional Practice context, another 

about Execution, a study about the connection between 12th graders Body 

Mass Index and their Physical Activity, in the end a chapter with my 

expectation and future perspectives. 

Without any doubt, this is a document that reflects what happened to me, 

what challenged me and developed my professional, personal and relational 

competences, which guide me for student teaching and to understand the 

meaning of being a teacher.   

 

 

 

 

KEYWORDS: PRACTICUM, REFLECTION, INITIAL TRAINING, 

EFFECTIVE TEACHER, OBESITY, PHYSICAL ACTIVITY 
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Introdução 
 
 
 

“A essência do conhecimento consiste  

em aplicá-lo, uma vez possuído.” 

 
 

“Se não sabes, aprende; se já sabes, ensina”. 
 

“Confúcio” 
 
 
 

Este documento não é mais do que uma exposição de acontecimentos, de 

momentos, de pensamentos e reflexões, relativos ao meu ano de estágio que 

se desenrolou na Escola Secundária de Ermesinde, no ano letivo de 

2010/2011. 

Muitos dos autores que irei referir ao longo deste documento, ou foram 

meus professores durante o percurso académico, na Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto, ou foram por estes mesmos professores referidos 

como os que mais investigaram, escreveram, teorizaram sobre os diversos 

temas e estratégias que um professor em formação deve guiar-se. E, que eu 

próprio adotei, no antes e no após do planeamento, nos sucessos e nos 

insucessos, de forma a conduzir o processo ensino-aprendizagem 

eficazmente, ou seja, para que os alunos tirassem o maior partido das aulas 

ao nível bio-psíco-social. Desta forma, espero ter sido um profissional que 

tenha influenciado positivamente os conhecimentos dos alunos, assim como, 

alertado e prevenido para hábitos de vida saudável que a Educação Física e o 

Desporto podem proporcionar.  

Relativamente a este aspeto debrucei-me sobre o tema da obesidade e 

como a Educação Física e o Desporto têm um papel importante na prevenção 

desta doença. Através de dados recolhidos a alguns alunos da Escola 

Secundária de Ermesinde, procurei sensibilizar os alunos e a comunidade 

escolar para esta problemática, incentivando-os para a prática desportiva 

como forma de prevenir ou evitar o aparecimento da doença em causa, que 

infelizmente, tem vindo a aumentar nos jovens. 
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Dimensão Pessoal 
 
 

2.1 Autobiografia 
 
 

O meu nome é Filipe João Ribeiro Silva, nasci a 17 de março de 1982, 

natural da freguesia de Lavra, concelho de Matosinhos, onde resido com os 

meus pais e avó. Eles sempre me deram a possibilidade de estudar e viajar 

com os meus amigos, tanto em Portugal como no estrangeiro, assim como 

me deram liberdade de opções, e me apoiaram em tudo o que precisei. 

 Desde os meus 11 anos, altura em que fazia parte da equipa de atletismo 

do desporto escolar da Escola C+S de Lavra, decidi que um dia viria a ser 

professor de Educação Física. Tive uma enorme influência do professor de 

Educação Física e atletismo de então, Guilherme Valente. Atualmente, ainda 

mantenho uma amizade com ele, além disso trabalhamos juntos no Clube de 

Desporto C+S de Lavra como treinadores. Também neste clube fui atleta 

dele, mas aos 22 anos deixei de treinar. Desde os 16 anos que o ajudava nos 

campos de férias organizados pelo Clube, e posteriormente continuei 

treinando crianças e jovens no atletismo. Obtive o curso de 3º grau de 

treinador de atletismo por estes fato e pelo gosto da modalidade. 

 Entrei na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da 

Universidade do Porto e, apesar de diversas dificuldades, continuei em busca 

da profissão que desde criança desejava. Chegado ao 3º ano da Licenciatura 

em Desporto e Educação Física, decidi enveredar pela opção de Alto 

Rendimento de Atletismo. Nesse ano ocorreram algumas mudanças, entre 

elas a implementação do processo de Bolonha, mas lá segui o meu percurso. 

Neste momento, frequento o 2º ano, do 2º ciclo de Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário - mestrado Bolonha. Poderia ter optado por 

um outro mestrado numa outra área, por exemplo, do alto rendimento em 

atletismo, modalidade preferencial e alicerce mestre do meu desenvolvimento 

enquanto profissional. Mas não, apesar da consciência de que o mercado de 

trabalho está lotado, e que provavelmente irei mudar frequentemente de 

escola e distrito nos próximos anos, isto se tudo correr pelo melhor… 
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Continuo atrás do meu desejo, optando por escolher a via ensino e ficar 

habilitado a lecionar aulas de Educação Física. 

Portanto, empenhei-me neste estágio profissional, para adquirir e 

aprofundar os meus conhecimentos e ganhar as competências necessárias 

para concretizar o meu sonho.   

O estreito contacto com o Clube que é também uma associação juvenil, 

deu-me a oportunidade de aprender importantes conceitos de políticas juvenis, 

como políticas de definição e construção de cidadania, através das quais se 

proporcionem elementos que permitam aos jovens capacidades, enquanto 

cidadãos, para elaborar o próprio projeto de vida e participar na construção de 

projetos coletivos. 

A experiência de ser membro da direção do Clube, assim como a 

oportunidade de trabalhar com crianças e jovens tentando ensinar-lhes 

valores do desporto, da ecologia e de cidadania.  A prática desportiva depois 

do horário escolar, e a ajuda que estas crianças dão ao clube organizando 

eventos para a comunidade constituem um passo para o seu 

desenvolvimento cívico. 

Este trabalho no Clube permitiu-me tomar contacto com a FAJDP- 

Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto e com a FNAJ- 

Federação Nacional das Associações Juvenis trabalhando com estas 

instituições  na organização de eventos, estratégias e intercâmbios juvenis 

com países estrangeiros, através dos quais tive  a oportunidade de conhecer 

países como a Irlanda do Norte, Polónia, Suécia, Espanha, Alemanha, Grécia, 

Turquia e Bélgica. 

Tendo por base todas estas recompensadoras experiências 

desenvolvidas com crianças e jovens, e após tomar conhecimento dos 

programas internacionais de que a faculdade dispõe, decidi  inscrever-me 

no International Counselor Exchange Program (ICEP). 

Ao abrigo deste programa fui selecionado para trabalhar durante dois 

meses num campo de férias nos Estados Unidos, mais precisamente no 

Camp Hale, no estado de New Hampshire. Além de monitorizar as aulas de 

natação aí desenvolvidas, desempenhei também a função de nadador 

salvador após ter terminado o curso ministrado pela “Red Cross”. 
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 Após esta experiência, tive a oportunidade de poder trabalhar com 

crianças no âmbito da prevenção da obesidade, planeando e conduzindo 

diversas ações na área da atividade física. Este projeto foi desenvolvido pela 

Liga Portuguesa de Profilaxia Social (LPPS), da qual ainda faço parte e que 

vou auxiliando nas diversas ações que desenvolvem. Estas experiências foram 

importantes a nível pessoal, como enriquecimento e complementaridade dos 

conhecimentos que já adquiria. Fundamentalmente adquiri um à-vontade com a 

língua inglesa e senti que adquiridas as competências necessárias para a 

lecionação, o poderia fazer em qualquer parte do mundo. Foram também 

importantes no sentido que, se já tinha optado por esta profissão, ainda mais 

me desenvolveu o gosto pelo ensino, assim como o trabalho com crianças e 

jovens. Deste modo, foi o “clic” final para acabar o percurso académico que 

tinha iniciado.  

 

2.2 Expectativas 
 
 

É certamente um ano muito enriquecedor, onde tentei retirar o máximo 

partido, com experiências diversas. Espero sucessos como fracassos, até 

porque é com eles que aprendemos e dessa forma evoluímos enquanto futuro 

professor. 

O meu desempenho abrange um conjunto de parâmetros, que como 

professor devo possuir para demonstrar um trabalho competente e adequado na 

atividade. É necessário ter conhecimento do conteúdo, ou melhor, 

conhecimento pedagógico do conteúdo.  

Para progredir é necessário agir, refletir, corrigir e se necessário 

transformar. Ser professor não é estar estagnado no tempo a ensinar aquilo 

que se sabe, mas sim, estar em constante processo de atualização e formação, 

pois as mudanças acontecem a grande velocidade.  

Os pressupostos adquiridos ao longo dos anos na faculdade nas diversas 

disciplinas serão usados de forma a retirar máximo partido deles, de modo a 

minimizar as minhas lacunas e desenvolver as minhas competências para 

conseguir realizar a minha ação pedagógica.  
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É, certamente, com este sentido e expectativa de adquirir competências 

para a lecionação da disciplina de Educação Física que trabalharei e refletirei 

sobre as tarefas propostas e que cumpri durante o processo de Estágio 

Profissional. Consciente que o professor em formação deve ser crítico, 

questionador dos seus conhecimentos, autocrítico e reflexivo, a que Carvalho 

(1996) chama de “Socialização Antecipatória”, uma característica que quero ver 

apurada. Espero ainda perceber e alterar crenças associadas à minha 

formação anterior a este estágio, que certamente influenciarão as tomadas de 

decisão nas minhas ações. Siedentop (2000) refere estudos que revelam que 

aquilo que os professores acreditam acerca do ensino e da aprendizagem 

influencia o seu pensamento e tomada de decisão. Alem disso, as crenças 

influenciam a forma como os professores conduzem e configuram o ensino, e 

atribuem um significado particular às experiências vividas, sendo estas 

inseparáveis do conhecimento do professor. Portanto, elege a reflexão como 

um meio para as compreender e controlar. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 
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Enquadramento da Prática Profissional 

 

3.1 Escola 
 

Fui colocado na Escola Secundária de Ermesinde, a partir de uma lista de 

escolas que elaborei por preferência geográfica. Esta escola situa-se na Rua D. 

António Ferreira Gomes, na freguesia de Ermesinde, concelho de Valongo. 

Teve a sua origem na Escola Técnica de Ermesinde que abriu no ano letivo de 

1969/1970 com o Curso Geral de Comércio, diurno e noturno, e o Curso de 

Formação Feminina. A sua primeira sede foi um “Barracão” situado na zona da 

Formiga. As condições precárias deste velho edifício, conjugadas, entre outras, 

com os maus acessos e o aumento da população escolar, deram origem ao 

movimento que lutou pela construção da atual escola que foi inaugurada em 

1989. 

Trata-se de uma EB3/Secundária funcionando em regime diurno e 

noturno. Acolhe alunos da freguesia sede, de outras freguesias do Concelho de 

Valongo, nomeadamente Alfena, e ainda dos Concelhos da Maia, Santo Tirso, 

Gondomar e, em menor número, de Penafiel e Paredes. 

É uma escola que conta com cerca de 200 professores e 90 funcionários, 

com aproximadamente 2200 alunos, tanto no ensino diurno como noturno. 

Existem 2 docentes ligados ao Ensino Especial que prestam apoio a alunos 

com necessidades educativas especiais, e 2 docentes com especialização em 

biblioteca e documentação que dirigem a biblioteca/centro de recursos. 

Destacam-se ainda os cerca de 10% de docentes com pós-graduações, 

mestrados e/ou doutoramentos e um número significativo de professores 

autores de manuais escolares. 

 
 

3.1.1 Espaço Exterior 
 

Apresenta um elevado espaço escolar exterior destinado aos recreios, ar 

livre e às zonas verdes. Este espaço constitui por excelência um importante 

meio de ocupação dos tempos de intervalo dos alunos, na medida em que, lhes 

permite a possibilidade de praticarem atividades lúdico-desportivas mantendo 

um contato permanente com os espaços verdes. 
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3.1.2 Espaço Interior 
 

Constituída por cinco blocos independentes, de construção idêntica. O 

bloco situado junto à entrada da escola é designado por bloco administrativo, 

que é constituído pela secretaria, refeitório, polivalente, bar, papelaria, 

biblioteca, sala do conselho executivo e PBX. Os blocos A, B e C são 

essencialmente destinados para a lecionar aulas normais, enquanto o bloco D, 

inclui apenas as oficinas. Para além destes blocos, a escola possui ainda um 

bloco pré-fabricado que se localiza junto ao pavilhão gimnodesportivo, que se 

destina a aulas da área do projeto, à associação de estudantes e ao clube do 

ambiente. 

Os seis edifícios: bloco administrativo, blocos A, B e C, ginásio e bloco de 

mecânica que se implantam numa ampla área com espaços de recreio, jardins 

e zonas verdes, compreendem os seguintes espaços: 

 

 32 salas normais,   

 27 salas de aulas específicas: 

o Informática (3)   

o Práticas Administrativas (1) 

o Geografia (1) 

o Laboratório de Línguas (1) 

o Desenho (3) 

o Educação Tecnológica (2) 

o Laboratório de Ciências (4), 

o Matemática (2) 

o Recursos Audiovisuais (1) 

o Recursos Informáticos (1) 

o Laboratório de Física (2), 

o Laboratório de Química (2), 

o Laboratório de Eletricidade (1) 

o Oficina de Eletricidade (1) 

o Laboratório de Sistemas 

Digitais (1); 

 Auditório com capacidade para 

98 pessoas 

 Instalações Desportivas: 

o  um campo de jogos com pista 

pedonal 

Possui ainda: 

o Salão polivalente,  

o Cantina,  

o Papelaria,  

o Bar,  

o Secretaria,  

o SASE,  

o Salas destinadas às 

Associações de Pais e de 

Estudantes,  

o Salas designadas ao 

funcionamento de projetos, 

diretores de turma e professores,  

o Gabinetes como o do Conselho 

Executivo, Psicóloga Escolar ou 

Serviços de Apoio Educativo. 
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3.3 Pessoal Não Docente 
 

O pessoal dos serviços administrativos é constituído por uma chefe de 

serviços e 14 assistentes administrativos, a maioria pertencente ao quadro da 

escola. 

Os auxiliares de ação educativa são constituídos por uma encarregada e 40 

auxiliares, sendo cerca de 50% contratados. 

Existem também 2 guardas-noturnos, 2 técnicos de laboratório e uma 

funcionária responsável pelo SASE. 

 

3.4 Pavilhão gimnodesportivo 
 

Tem cerca de 1000m2, 2 salas de arrumação, uma com o material da 

modalidade de ginástica e outra com o material para as restantes modalidades, 

assim como, 2 balneários um para rapazes e outro para raparigas com cerca 

de 75m2 cada. 

 

3.5 Material e Equipamento Desportivo 
 

 A escola tem equipamento para a lecionação das modalidades de 

Voleibol, Andebol, Futebol, Basquetebol, Atletismo, Ginástica, Orientação, 

Escalada e Dança. Possui também materiais diversos, tais como: bolas 

medicinais, cronómetros, fitas métricas, entre outros adereços. 

 

3.6 A Turma 
 

A turma é constituída por 23 alunos, 10 do sexo masculino e 13 do sexo 

feminino, sendo 17 anos a média de idades, e são maioritariamente do 

concelho de Valongo. Alguns dos alunos têm problemas de saúde, tais como: 

asma, bronquite, rinite e sinusite, embora todos controlados. A maioria dos 

alunos gosta da disciplina de Educação Física e de Desporto em geral, seguida 

da disciplina de Biologia. No entanto, a maioria seleciona a Matemática como a 

disciplina que menos gostam. A taxa de reprovação desta turma é muito baixa, 

sendo que, 85% dos alunos nunca reprovou. Outras características desta turma 

é que 50% dos alunos praticam um desporto fora da escola, apenas 33% 
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beneficiam do apoio do SASE, 34% dos pais tem o 9º ano, 25% o 12º ano e 

apenas 21% possuem uma licenciatura. 

No que se refere a comportamentos, todos eles, sem exceção, são bem 

comportados e educados, solidários uns com os outros. Quanto ao nível 

escolar têm também boas notas, enquadrando-se acima da média. Mas, a nível 

motor a turma apresenta dois níveis distintos, isto é há um grupo em que os 

alunos são capazes de desenvolver as atividades das aulas sem dificuldades, 

ou seja, facilmente compreendem e executam as tarefas, e relativamente às 

capacidades condicionais apresentam valores acima da média. Contudo, existe 

outro grupo de alunos que revela mais dificuldades, tendo por isso menos 

capacidade de executar as tarefas, e muitos deles apresentam um elevado 

peso corporal, fraca resistência e deficiente flexibilidade. 

Após tomar conhecimento destas características, e com claro conhecimento 

dos conteúdos programáticos estabelecidos pela escola, os critérios gerais de 

avaliação, o projeto curricular, procurei então seguir um conjunto de objetivos 

por onde devia passar a minha intervenção na turma. Objetivos estes que se 

centralizam na promoção da saúde e aptidão física, no gosto pela prática de 

atividades físicas, na socialização e na melhoria do repertório motor.  

 No que respeita à relação que mantiveram comigo durante o ano letivo 

esta foi bastante positiva, foram educados respeitando todas as indicações e 

conselhos propostos por mim.  

Acredito que tenha criado um bom relacionamento com a turma. Na medida 

em que aconselhei muitos deles sobre aspetos da vida, quer pessoal e 

profissional, em conversas que mantinham comigo antes ou depois da aula. 

Nitidamente confiavam nas palavras que dizia, questionando até as minhas 

opções profissionais, e mostraram-se também interessados também em 

conhecer-me não só como professor mas também como pessoa. No final do 

ano convidaram para apadrinhar a turma no “Baile de Finalistas”, juntamente 

com a professora de biologia. Foi com orgulho que aceitei. Até podiam ter 

escolhido outros professores, mas não, foi a mim e acredito que tenha sido 

pela relação próxima e distante, conforme as circunstâncias. Considero que 

este aspeto foi a chave na minha relação com os alunos. Assim, numa 

cerimónia bem agradável, entreguei-lhes os diplomas.  
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3.7 Educação Física 
 

 Educação 

E por porque tudo o que realizei durante este estágio e o que no futuro irei 

ainda realizar, tendo como farol a aprendizagem e educação dos alunos. 

 

A meio do meu estágio tive a oportunidade de fazer uma curta viagem até 

Bruxelas para conhecer o Parlamento Europeu. Numa das visitas deparei-me 

com uma decoração com citações de Jacques Delors relacionadas com a 

Educação e entre outros saberes, mas o que me chamou à atenção, foi a 

referência ao relatório da Unesco, sobre os fundamentos da Educação, os 

chamados quatro pilares da educação, que foi coordenado por ele. Aprender a 

conhecer, Aprender a fazer, Aprender a conviver, Aprender a ser. Nem mais, 

quatro aspetos que todos os dias, quando refletia sobre a prática ou a 

planeava, me orientavam no sentido de promover a aprendizagem dos alunos, 

principalmente num clima positivo de aprendizagem. 

 

Delors (2001, p.5) “a educação surge como um trunfo indispensável à 

humanidade na construção dos ideais da paz, da liberdade e da justiça social”, 

e só a educação conduzirá “a um desenvolvimento humano mais harmonioso, 

mais autêntico, de modo a fazer recuar a pobreza, a exclusão social, as 

incompreensões, as opressões…”. Com base nesta perspetiva a Unesco e a 

Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, presidida por 

Jacques Delors, redigiu um documento estabelecendo os quatro pilares de um 

novo tipo de educação, Aprender a conhecer; Aprender a fazer; Aprender a 

conviver; Aprender a ser. Dando enfoque à educação ao longo da vida e na 

formação do cidadão, no seu sentido amplo, e não somente com a formação 

profissional. 

 

O Dicionário da Língua Portuguesa apresenta-nos a Educação como um 

processo que visa o desenvolvimento harmónico do ser humano nos seus 

aspetos intelectual, moral e físico e a sua inserção na sociedade; processo de 

aquisição de conhecimentos e aptidões; adoção de comportamentos e atitudes 
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correspondentes aos usos socialmente tidos como corretos e 

adequados; cortesia; polidez.  

 

 A educação surge como formas sociais de condução e controlo do 

processo ensinar-e-aprender. O ensino formal é o momento em que a 

educação se sujeita à pedagogia cria situações próprias para o seu exercício, 

produz os seus métodos, estabelece suas regras e tempos, e constitui 

indivíduos especializados. É quando aparecem a escola, o aluno e o professor. 

Brandão (1993) 

 

Apesar deste conceito de Brandão ser mais virado para o ensino e 

aprendizagem, deve ser tido em conta, pois esta relação professor-aluno com 

um ensino estruturado funcionará como uma ferramenta para a educação do 

aluno\pessoa seguindo os pilares da educação referidos por Delors. E estes 

influenciaram decisivamente o meu estágio profissional. 

 

Educação Física 

Educação Física é uma disciplina obrigatória do currículo escolar que tem o 

desporto como conteúdo e que visa a corporalidade (Bento, 1998) 

“Como disciplina escolar a E.F. constitui a forma fundamental e mais 

importante da formação corporal das crianças e jovens.” Bento (2003, p.41). 

  Naul (2003) em “Concepts of Physical Education in Europe” faz uma 

retrospetiva da história dos conceitos de E.F. em diversos países da Europa e 

da sua evolução até aos dias de hoje, e apresenta-nos quatro vetores da E.F.: 

o património cultural da educação física; a educação desportiva; educação do 

movimento e o vetor da educação para a saúde. Atualmente existe um 

equilíbrio entre estas dimensões em diversos países da Europa.  

Revendo estes conceitos e influindo sobre ideias fundamentais que devem 

constar no meu repertório, visto que são premissas importantes no processo de 

formação inicial na profissão de professor de Educação Física, aprimorei o meu 

sentido de Educação. 

A E.F. é uma educação para e através dos movimentos humanos, onde 

muitos dos objetivos educacionais são alcançados por meio de atividades 
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desportivas que envolvem grandes grupos musculares, jogos, ginástica, dança 

e outras atividades que envolvam o corpo. 

Os seus objetivos consistem não só no desenvolvimento físico, como 

também, na educação do indivíduo através de atividades físicas e desportivas.  

A aptidão física, refere-se ao desenvolvimento das capacidades 

condicionais do indivíduo. A eficiência social, diz respeito às relações que se 

formam entre os indivíduos e o que a E.F promove, desenvolvendo traços de 

personalidade como a cooperação, o respeito pelos outros, lealdade, espírito 

desportivo, autoestima. O objetivo cultural, refere-se aos aspetos culturais 

transmitidos pela prática e compreensão das diversas modalidades, que em 

muitos dos casos, transmitem conceitos culturais dos respetivos países, 

adquirindo aspetos históricos, tradições, práticas religiosas e até aspetos 

estéticos que determinadas sociedades transmitem. 

 

Foi neste ecossistema que trabalhei durante este ano letivo, no Estágio 

Profissional. Descrevo-o alegremente e tento transmitir as minhas perspetivas 

e crenças em relação à educação e à E.F., assim como o conhecimento inicial 

da turma, muito importante para quem vai aparecer e desaparecer após 9 

meses. Associados a estes fato a atuação do professor cooperante, que de 

uma forma astuciosa me fez descobrir o caminho, perceber o funcionamento da 

escola, do seu diretor, do gabinete de Educação Física e seus professores, da 

turma e diretora de turma, das reuniões de turma e fundamentalmente, o facto 

de ter encontrado uma boa forma de trabalhar na escola.  
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Realização da Prática Profissional 
 
 

O Estágio Profissional (EP) visa a integração no exercício da vida 

profissional de forma progressiva e orientada, através da prática de ensino 

supervisionada em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais 

que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz 

de responder aos desafios e exigências da profissão. Estas competências 

profissionais, associadas a um ensino da Educação Física e Desporto de 

qualidade, reportam-se ao Perfil Geral de Desempenho do Educador e do 

Professor (Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de agosto) e organizam-se nas 

seguintes áreas de desempenho: I. Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem; II. Participação na Escola; III. Relação com a Comunidade; IV. 

Desenvolvimento Profissional. Assim, diz o artigo 2º - Objetivo - do 

regulamento da unidade curricular do estágio profissional do ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em ensino de E.F. nos ensinos básicos e 

secundário da FADEUP. 

Portanto, regido por estes pressupostos iniciei o meu processo de 

formação inicial na profissão de professor de E.F., o qual passo a apresentar 

pelas áreas referidas. 

 

 

4.1 Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem. 
 

Esta área, e de acordo com os pressupostos presentes no documento 

orientador do EP, engloba a conceção, o planeamento, a realização e a 

avaliação do ensino. Estas são consideradas tarefas centrais do professor que, 

devido à sua harmoniosa existência cíclica, possibilita um trabalho suscetível de 

sofrer alterações e modificações com o objetivo de melhorar o processo de 

ensino e de aprendizagem, além de orientadas pelo modelo de estrutura do 

conhecimento (MEC) para planear a instrução, desenvolvido por Vickers 

(1990).  

A conceção da organização e gestão do Ensino e da Aprendizagem foi 

realizada pelo núcleo de estágio presente nesta escola que engloba alguns dos 

módulos do planeamento anual. Após uma caracterização acerca das variáveis 
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presentes nesta fase de análise, deparamo-nos com o enquadramento da EF e a 

sua organização com as competências gerais, específicas e transversais dos 

planos curriculares. Bento (2003, p.7) refere que, “Todo o projeto de 

planeamento deve encontrar o seu ponto de partida na conceção e conteúdos 

dos programas ou normas programáticas de ensino, nomeadamente na 

conceção de formação geral…” 

Assim, analisado que foi o projeto curricular da escola, os critérios de 

avaliação e os conteúdos programáticos que orientaram a maioria das minhas 

tomadas de decisão, e compreendido o funcionamento da escola, parti para a 

etapa seguinte, o planeamento. 

Os diferentes níveis de planeamento (anual, unidade didática e aula) devem 

ser projetados com realidade, onde o projeto curricular, os conteúdos 

programáticos, as atividades não letivas e o “roulement”, devem ser 

devidamente considerados para este planeamento. Desta forma, elaborei o 

plano anual em sintonia com os valores que a comunidade apresentava e com 

as preferências dos alunos. Tive consciência da necessidade de hierarquizar 

objetivos de uma forma clara e concisa, a fim de conseguir dar prioridade ao 

essencial. “A questão central do planeamento, da preparação, da realização e 

avaliação do ensino pelo professor reside na concentração no essencial.” 

(Hunneshagen/Leutert, 1984, cit. Por Bento, 2003, p.27) 

O meu planeamento manteve uma relação de reciprocidade entre as 

seguintes categorias, a cultura desportiva, a fisiologia do treino/condição física, 

as habilidades motoras e os conceitos psicossociais (Vickers, 1990). Mais 

concretamente, o seu modelo de estrutura de conhecimento (MEC) e as 

orientações que me foram transmitidas nas aulas de didática. O MEC é nada 

mais, nada menos que um modelo de planeamento da instrução que estrutura a 

matéria para servir de guião para o ensino, sendo aplicável a todos os desportos. 

Com as suas categorias transdisciplinares já mencionadas, e a divisão por fases 

e módulos: fase da análise que integra o módulo 1,2 e 3, fase das decisões com 

os módulos 4,5,6 e 7, e, por fim, a fase das aplicações que corresponde ao 

módulo 8. Perante isto, o MEC foi o instrumento inicial utilizado para estruturar e 

compilar todo o planeamento que guiou o meu estágio. Como Bento (2003, pp. 

17-18) refere, “Um instrumento de planificação funciona tanto melhor, como meio 
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auxiliar de preparação do ensino, quanto mais se consiga guiar o 

comportamento de planificação e aquilo que é planificado.”   

O planeamento anual foi condicionado pelo “roulement” apresentado pelo 

grupo de E.F., e distribui as modalidades de acordo com o calendário de 

atividades desportivas planeado pelo grupo de E.F. Como exemplo, temos a 

unidade de Voleibol que foi planeada para o primeiro período, visto que o torneio 

de voleibol seria no último dia de aulas desse período letivo. E assim se sucedeu 

para as restantes modalidades, ficando apenas o atletismo distribuído pelos 1º e 

2º períodos. No entanto, as disciplinas do Atletismo programadas seguiam esta 

ideia, ou seja, lecionar a disciplina conforme o calendário de atividades 

destinadas ao Atletismo, quer por blocos, quer distribuída. O “roulement” 

condicionava a minha planificação neste sentido. Segundo Magill (1998), a 

aprendizagem distribuída e por blocos é semelhante, mas parece existir mais 

vantagens no desempenho pela via distribuída. Deste modo, a planificação anual 

foi assim construída e justificada. 

 As unidades foram consequentemente planeadas e elaboradas sobre os 

mesmos parâmetros. Como já referi, tendo como guia o modelo de estrutura de 

conhecimento da Vickers (1990), foi relativamente fácil planear todo o ano letivo.  

Os jogos desportivos coletivos de invasão, neste caso o Futebol e o 

Andebol, foram as modalidades escolhidas para lecionar ao longo do ano, e 

pensadas de acordo com os mesmos pontos invariantes (Bayer, 1994), sendo 

eles: (1) objeto esférico para ser lançado com a mão ou pé; (2) um espaço 

demarcado de jogo, (3) limite de ação de quem joga; (4) um alvo a ser atacado 

ou defendido; (5) os integrantes de uma equipa, que ajudam a progressão da 

bola com diferentes partes do corpo; (6) adversários que devem ser vencidos; 

(7) regras do jogo a serem respeitadas. Tendo como princípio orientador, as 

formas jogadas.  

O jogo deve estar presente em todas as fases de ensino/aprendizagem, pelo facto 

de ser, simultaneamente, o maior fator de motivação e o melhor indicador da evolução 

e das limitações que os praticantes vão revelando. Garganta (1998, p. 26).  
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A realização das aulas foi cumprida na turma, em consonância com os 

pressupostos acima descritos. Após a realização fiz uma reflexão de forma a 

perceber o que correu menos bem, o que seria necessário modificar ou 

acrescentar para melhorar a transmissão e exercitação dos conteúdos, os 

tempos de empenhamento motor e potencial de aprendizagem, preservando a 

ecologia da aula ( Siedentop, & Tannehill, 2000). 

Nesse sentido é necessário perceber o conceito da perspetiva ecológica da 

aula de E.F., que vários autores apresentam nos seus trabalhos (e.g. 

Siedentop & Tannehill, 2000; Hastie & Siedentop, 1999). 

Na aula existem sistemas que interagem uns com os outros, integrando 

diversos acontecimentos e situações de aprendizagem que o professor deve 

perceber e dominar. 

Uma situação que o professor deve ter em conta, é que o 

ensino\aprendizagem pode ser visto com um sistema ecológico com três 

sistemas de tarefas inter-relacionados - o sistema de tarefas de gestão, 

sistema de tarefas de instrução e sistemas de socialização dos alunos.  

O sistema de tarefas de gestão é composto por aspetos organizacionais, 

entre os quais a relevância das regras e rotinas que o professor cria de forma a 

criar um ambiente positivo de aprendizagem. As regras têm de ser explícitas e 

devem ser consequentes com as interações entre os professores e os alunos, 

de forma a precaver a segurança física dos alunos, o uso adequado dos 

equipamentos e dos espaços, e fundamentalmente permitir uma gestão dos 

comportamentos dos alunos. As rotinas devem ser criadas de forma a gerir o 

tempo da aula, tendo em consideração o tempo potencial de  aprendizagem e o 

tempo de empenhamento motor. Assim as rotinas, permitem que os alunos 

conheçam os procedimentos de realização das tarefas de aula, desde a 

entrada, a colocação do material e a sua arrumação no fim da aula, as rotinas 

organizativas na organização das tarefas e dos grupos de trabalho, 

promovendo desta forma a diminuição dos tempos de espera e aumentando o 

tempo de empenhamento motor e o de potencial de aprendizagem .  

O sistema de tarefas de instrução é composto por todas as tarefas de 

ensino ligadas ao desenvolvimento do conteúdo. Com isto, queremos que os 

alunos se envolvam desde repetir a tarefa, trabalhar em pares ou executar 
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determinado gesto proposto pelo professor, realizar jogos, apurar a condição 

física e participar em atividades com objetivos sociais. 

E neste sistema o desenvolvimento do conteúdo é importante no 

planeamento das sequências de tarefas que nos leva a resultados relevantes. 

Portanto, este modelo de desenvolvimento de progressão de tarefas de 

instrução é amplamente usado na E.F.  

Rink (1993) mostra-nos o referido modelo como uma característica do 

professor eficaz, característica essa que distingue os professores bem-

sucedidos, isto é, a habilidade com que o professor constrói e transforma o 

conteúdo, e o adapta de forma a obter uma aprendizagem mais eficaz por parte 

dos alunos. Para isso tem de conhecer não só o conteúdo, mas também o 

conhecimento pedagógico do conteúdo.  

Desta forma, o desenvolvimento do conteúdo deve considerar quatro tipos 

de tarefas: (1) tarefas de informação; (2) tarefas de refinamento; (3) tarefas de 

extensão e (4) tarefas de aplicação. 

Primeiro passo é saber o nível de habilidades, compreensão e experiências 

dos alunos nos respetivos conteúdos, através da avaliação diagnóstica. Por 

fim, conceber medidas de avaliação cuidadas com planeamento para perceber 

se os resultados foram alcançados. 

As tarefas de informação apresentam uma nova habilidade ou sequência de 

aprendizagem. É desta tarefa que o professor desenvolve a aula e os 

conteúdos a serem dominados. 

As tarefas de refinamento são aquelas que depois de apresentada a tarefa 

e de os alunos a estarem a executar o professor deve intervir e visa que os 

alunos melhorem tecnicamente o movimento, ou seja, pretende refinar a 

execução de determinado gesto técnico e consequentemente melhorar a 

qualidade do desempenho da habilidade. 

As tarefas de extensão são tarefas no sentido de aumentar a dificuldade ou 

a complexidade no desempenho da habilidade. Quando na mesma atividade ou 

gesto técnico acrescentamos mais complexidade ou dificuldade, mas 

mantemos a mesma tarefa chamamos de progressão intratarefa, (ex. 

lançamento do peso iniciamos a aprendizagem da posição de força na parte da 

frente do circulo e depois introduzimos o passo caçado em que tem de 

começar na parte oposta ao rebordo de lançamento). Quando na mesma 
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atividade ou gesto modificamos algo que mantém o mesmo objetivo, mas com 

um gesto diferente, chamamos intertarefa (ex. iniciamos a aprendizagem do 

salto em altura com técnica de tesoura e depois passamos para tarefas com 

técnica de flop).  

Além destes exemplos, existem outros fatores que podem ser 

manipulados de forma a aumentar a dificuldade e a complexidade das tarefas.  

- Prática por partes 

- Modificação de equipamento  

- Alteração do espaço de prática 

- Ênfase na intenção do desempenho 

- Número de alunos envolvidos 

- Condições de desempenho 

- Número de ações ou habilidades combinadas 

- Expansão do número de diferentes respostas 

- Estabelecimento de sequências de experiências apropriadas  

 

Por fim, temos as tarefas de aplicação que são tarefas em que o 

professor muda a atenção do aluno, não para ele saber como executar o gesto, 

mas sim para saber como o usar num determinado contexto.   

 

Um aspeto importante a ter em conta quer antes, quer depois, das 

tarefas de extensão é que deve sempre existir tarefas de refinamento. Isto é, o 

professor nunca deve descurar este facto e sempre que achar apropriado deve 

fazer correr este ciclo refinamento-extensão. 

Esta forma de organizar a aprendizagem pretende levar o aluno de um 

nível baixo de desempenho para um mais elevado através de um processo 

sequencial de tarefas cuidadosamente desenhado. 

O desenvolvimento do conteúdo é importante, visto que é uma medida 

da clareza dos objetivos do professor e a sua intenção é ensinar o aluno de 

modo a obter uma melhor aprendizagem. E é um dos fatores que distingue a 

mera intenção de criar atividades para entreter os alunos, da intenção de criar 

atividades para promover a aprendizagem dos alunos. Orientado por estes 

pressupostos idealizei tarefas e preparei aulas que vim a monitorizar seguindo 



23 
 

esta conceção. Tendo como guia o modelo de estrutura do conhecimento, 

MEC, de Vickers, onde desenvolvi o conteúdo segundo estes parâmetros. 

O sistema de socialização dos alunos refere-se às intenções dos alunos no 

que concerne às interações sociais que realizam com os seus colegas de 

turma. Estas interações não são anunciadas, muitas delas são realizadas pelos 

alunos de formas dissimuladas e subtis, e frequentemente quando fora do 

sistema de tarefas pode provocar problemas ao professor. 

Estas interações são variáveis, numa turma de 25 alunos existem vários 

grupos com diferentes comportamentos sociais. Uns podem socializar 

mantendo-se dentro dos limites das tarefas, enquanto outros podem encontrar 

diversão interrompendo e destabilizando a tarefa. 

Em EF deve existir uma grande interação entre alunos e professor para que 

a aula decorra de uma forma agradável. Os alunos gostam de EF porque a 

veem como uma aula onde podem interagir com os colegas de uma forma 

descontraída. Se os professores compreenderem a dinâmica destes sistemas - 

sistema de gestão, sistema de socialização dos alunos e a forma como estes 

interagem com o sistema de instrução - começam a pensar na aula como um 

sistema ecológico. Para além disto, esta perspetiva vai permitir ao professor 

obter um quadro de possíveis acontecimentos e comportamentos previsíveis 

que o vão tornar num professor eficaz. 

Ao longo desta caminhada que foi o EP, gerir estas características foi um 

alvo principal nos meus planeamentos. Ou seja, perder o menos tempo 

possível em tarefas de gestão, interromper as tarefas e alterá-las sempre que 

necessário mudando a complexidade ou a dificuldade, ter o cuidado de ser 

claro e conciso, despendendo o menor tempo possível, de modo a otimizar o 

tempo de empenhamento motor, procurando sempre a máxima movimentação 

e prática física dos alunos.  

 

A rotina organizativa para este tipo de exercícios já está criada, fica rápida a transição e aumenta 

o tempo de empenhamento motor. (Reflexão aula nº35 de 66) 

 

Os objetivos da aula foram conseguidos, o tempo de exercitação foi elevado e permitiu um maior 

tempo disponível para aconteça aprendizagem. (Reflexão aula nº 38 de 66) 
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A imprevisibilidade está presente em todos os momentos do ensino, por 

mais que os tentemos prever episódios da aula. O professor tenta antecipar o 

que pode acontecer na realidade guiado pelo planeamento, objetivos e 

estratégias que determinou. No entanto, tem de estar preparado para agir 

imediatamente se acontecerem imprevistos não descurando os objetivos 

definidos.  

Uma das dificuldades sentidas ao longo do primeiro período foi ter 

realizado tarefas para 24 alunos e no momento da aula constatar, a falta de 

alguns, prejudicando a realização do exercício. No entanto, apesar de ter 

adaptado a tarefa ao número de alunos a dinâmica do exercício não estava a 

correr bem.  

 

Na segunda parte da aula abordamos o futebol, com os dois grupos distintos, uns 

realizaram situação de 4x3+Gr, a defesa em inferioridade numérica. Na organização deste 

exercício não tinha o número de alunos para realizar o exercício como tinha idealizado, 

inicialmente coloquei uma rapariga, mas a dinâmica não estava a correr muito bem. (Reflexão 

aula nº 17 de 66). 

 

Outro exemplo das dificuldades sentidas, era observar os alunos a 

realizarem o exercício, verificar que não tinham sucesso e não ter conseguido 

modificá-lo, quer para uma complexidade inferior, ou alterar a sua organização, 

ou seja, alterando a forma de jogo pelo número de jogadores (complexidade) 

ou restringindo no aspeto regulamentar, espacial, técnico-tático condicionando 

a execução de gestos (dificuldade). 

 

O exercício do remate não teve o rendimento que eu pretendia, principalmente no grupo 

onde estava a maioria das raparigas. Duas razões podem estar por detrás deste insucesso: 

poderei não estar a explicar da forma mais percetível, ou será um exercício evoluído demais 

para a exercitação deste gesto, (ou as duas ao mesmo tempo…). Desta forma, vou condicionar 

o exercício, não realizar corrida, dois passos e impulsão próximo da rede. Depois dois passos e 

remate com bola. (Reflexão aula nº19 de 66) 

 

Um outro acontecimento idêntico, foi ter um número diferente de alunos 

para o que tinha inicialmente idealizado e no momento de organizar equipas 

misturei os alunos dos dois níveis distintos e quando observei o jogo de 
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voleibol, eles não jogavam, mas simplesmente, enviavam a bola para o campo 

adversário. Deveria ter previsto esta situação ou pelo menos enquanto 

observava deveria ter alterado os grupos. 

 

Organizei grupos conforme os alunos que estavam a realizar a aula, desta forma misturei 

os alunos menos capazes com os mais capazes, consequência desta organização foi um quase 

não jogo de voleibol. Fui observando este facto ao longo do jogo e tentando que as alunas 

menos capazes conseguissem interagir no jogo. Facto que não aconteceu e também não fui 

capaz de alterar. (Reflexão aula nº23 de 66) 

 

Assim, o professor tem de ser capaz de tomar rapidamente decisões, 

assegurando a continuidade das tarefas conforme os objetivos definidos, ou 

seja, sempre que perceber que a tarefa não esta a ser bem sucedida, conforme 

o efeito desejado, deve de imediato adequá-lo, podendo até modificar o plano 

de aula. Os casos que enunciei não coincidem com este pressuposto mas 

mesmo assim foram refletidos, para que em momentos posteriores não 

acontecessem de modo a promover o sucesso da aula. Nestes casos, a ajuda 

do professor cooperante e a forma como me fez refletir, foi a chave para a 

minha evolução no sentido de ter ferramentas que me ajudassem a alterar as 

situações descritas.  

À falta de alunos e seguindo o planeado, não se inventa, mais ainda, o 

professor tem de ter conhecimento do conteúdo para nestas situações ser 

capaz de alterar e não perder o objetivo. No primeiro exemplo, seria adaptar 

para 3x2+Gr, o essencial era trabalhar em inferioridade numérica, desta forma 

o critério era cumprido existindo menos alunos. Posso também criar grupos 

maiores, ficando alunos em rotação, cumprindo da mesma forma o 4x3+Gr. 

Ainda neste exemplo, poderia deslocar um aluno para o grupo com elementos 

a menos, mas teria de selecionar o aluno com maior capacidade dentro do 

grupo menos capaz, para que o exercício decorre-se bem.  

Seguindo o segundo exemplo, foi outra capacidade que adquiri, modificar o 

exercício, ou melhor, condicioná-lo de forma a obter o mesmo objetivo, 

simplificando o gesto e ainda progredindo/refinando a habilidade para uma 

melhor aprendizagem.  
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Para as situações do terceiro exemplo, em vez de fazer trocas aleatórias, 

devia selecionar os alunos para interagirem, tendo em atenção os alunos com 

maior evolução do grupo menos capaz incorporando-o no grupo mais capaz, 

mais ainda, no caso de inicialmente o exercício/jogo não estar a correr bem, 

mudar logo as equipas, procurando a dinâmica anterior.  

 

O ensino por níveis de desempenho é um aspeto essencial no 

planeamento, de forma a ir ao encontro das características e necessidades dos 

alunos. Tendo em conta o nível dos mesmos podemos monitorizar estratégias 

individualizadas, de modo a adequar as dificuldades e potencialidades dos 

alunos, criando situações adaptadas a cada nível de desempenho. Assim, 

planeava as aulas para dois níveis distintos, com exercícios adaptados às 

dificuldades e potencialidades dos alunos, os exercícios não têm 

necessariamente de ser diferentes. Nestes casos e quando usamos exercícios 

analíticos pode ser o mesmo para todos, logo há interação com todos os 

alunos, colocando de parte o funcionamento por grupos de nível e fugindo de 

um possível sentimento de exclusão por parte de alguns alunos. No entanto, 

precisamos que os alunos menos capazes cumpram primeiro outros requisitos, 

para que possam evoluir e chegar a um nível mais próximo dos mais capazes. 

Só aí se podem criar exercícios diferenciados, podendo ser na mesma um jogo 

3x3 mas os critérios para este grupo são mais simples, criando motivações 

para ambos os grupos e contemplando as expectativas dos menos capazes. 

Neste aspeto, numa das aulas deparei-me com a desmotivação do grupo 

menos capaz, pois tinham a expectativa de se defrontarem com os mais 

capazes.  

 

Desta vez não promovi tanto as trocas de equipas, além disso deverei ter em atenção nas 

próximas aulas de trocar alguns alunos para jogarem com grupos diferentes e alunos mais 

capazes. (Reflexão aula nº 13 de 66)  

 

Procedi dessa forma e operacionalizei tarefas com complexidades distintas 

para ambos os grupos realizarem. Perante isto, mais um constrangimento 

aconteceu. Enquanto em exercícios analíticos a heterogeneidade funcionava, 

em situações de jogo os problemas aconteciam. Os alunos menos capazes não 
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conseguiam ter a mesma performance, nem os mais capazes conseguiam 

ajudar.  

Organizei grupos conforme os alunos que estavam a realizar a aula, desta forma misturei os 

alunos menos capazes com os mais capazes, consequência desta organização foi um quase 

não jogo de voleibol. (Reflexão aula nº 23 de 66) 

 

Perante os fato descritos, ao longo destes “penosos” dias, pois foi o 

primeiro constrangimento que se me deparou na realização da prática. Sempre 

alertado pelo professor cooperante fui trilhando o meu caminho na procura de 

um mecanismo para utilizar nas aulas de forma a não prejudicar as tarefas e/ou 

a sua complexidade. Confesso que perdi algumas aulas a perceber como 

trabalhar nesse sentido. Hoje não perderia esse tempo, apesar dos reduzidos 

espaços, falo no caso concreto do voleibol, constituiria dois grupos consoante 

os níveis de desempenho dos alunos. Mas criaria logo tarefas comuns em 

espaços diferentes e independentemente da formação de grupos, optaria pela 

utilização de regras e condições especiais de jogo, formas mais simples e 

condicionadas como estratégias a utilizar de acordo com o grupo de alunos. 

 

Em suma, com estas reflexões, retirei instruções para formação de grupos 

de modo a que as tarefas aconteçam de uma forma eficaz e respeitando as 

necessidades dos alunos. Como já referi, a organização de grupos, a gestão de 

alunos na organização de exercícios/tarefas, a gestão das expectativas dos 

alunos quando a turma é heterogenia, foram dos aspetos das aulas de que 

retirei mais conhecimentos e vivências de situações que acontecem na aula e 

com a turma, que promoveram a reflexão e fizeram com que adquirisse um 

maior saber reduzindo a imprevisibilidade, ou melhor, adquiri mais ferramentas 

e, fundamentalmente, percebi que este é um dos aspetos mais importantes 

para manter um bom clima na aula e potenciar a aprendizagem.  

 

A Reflexão tornou-se num caminho essencial neste percurso que foi o EP. 

As sucessivas reflexões sobre o ato pedagógico, as observações e respetivas 

reflexões dos meus colegas e do professor cooperante, constituíram um 

instrumento para me conhecer melhor, avaliar melhor o meu trabalho, encontrar 
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os meios e formas de modificar a minha prática e atuação no sentido de me 

tornar mais eficaz (Rodrigues, 2009).  

Por isso, foi importante o contacto com o professor cooperante e a sua 

influência para as reflexões dos meus atos pedagógicos sempre na perspetiva 

de eu próprio me questionar sobre aquilo que fiz de bem, e o que fiz de menos 

bem, assim como, constantemente encontrar novas formas ou as formas mais 

adequadas para transmitir conhecimentos aos alunos de um modo mais eficaz. 

Fui claramente influenciado para seguir este caminho.  

 

“O professor é um prático e um teórico da sua prática. A única forma que 

tem de analisar e estudar essa prática, que corresponde à sua atuação, que é o 

que verdadeiramente interessa do ato educativo, é pensando e refletindo sobre 

ela” (Rodrigues, 2009, p 18), 

 

O professor reflexivo é aquele que é capaz de se interrogar, analisando 

criticamente a sua própria prática e fazendo juízos de valor sobre o seu trabalho 

e o produto que dele resulta (Amaral et al., 1996). Tomando estes pensamentos 

como verdadeiros, tomando o conhecimento transmitido pelo professor 

cooperante e tomando as minhas perceções sobre a reflexão das minhas ações 

pedagógicas, tendo todos estes fatores como uma boa influência para o 

professor em que me tornei e para o caminho que quero seguir.  

 

 “A formação inicial, aqui entendida como o estágio pedagógico, deve, entre 

outras finalidades, apresentar ao futuro professor, e prepará-lo, para essa 

característica do mundo profissional que vai abraçar.” Rodrigues (2009) 

 
Como já referi anteriormente, a reflexão foi importante para o meu 

processo de formação, na sua explicação referi-me à eficácia que aperfeiçoei 

na lecionação. Sendo por isso, importante perceber o que é ser eficaz e 

competente. 

Um professor eficaz é aquele que encontra caminhos para organizar e 

apresentar os conteúdos aos alunos de um modo atraente, que lhe capte a 

atenção. Este tipo de professor tem de saber gerir os momentos de 

comportamento disruptivo e fundamentalmente encontrar estratégias 
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preventivas, assim como, aumentar o tempo de aprendizagem. Para isso temos 

de organizar o tempo de aprendizagem com tarefas que promovam a 

aprendizagem em consonância com as habilidades dos alunos. 

 Como Siedentop nos tenta transmitir no seu livro “Developing Teaching 

Skills…”, (2000) para sermos competentes, qualificados e interessados com a 

aprendizagem dos alunos, e se queremos tornar-nos professores eficazes e 

preservar um bom nível durante os primeiros anos de lecionação, podemos 

alcançar um nível de eficácia que nos marcará como profissionais 

competentes.   

A competência é mais do que saber usar as ferramentas da criação de 

rotinas e regras para o funcionamento da turma, da noção de tempo de 

empenhamento motor e tempo potencial de aprendizagem, saber usar os 

feedbacks, a competência é dominar este conjunto de pressupostos, dominar o 

conteúdo de ensino, ter capacidade de o transmitir e até ter a capacidade de 

relacionar e transformar os conteúdos de forma eficaz para obter resultados na 

aprendizagem do aluno. 

Foi com estas noções que segui o meu E.P., tal como, tento transmitir neste 

relatório, que percebo e domino alguns destes pressupostos de eficácia, que os 

implementei e que de certa forma obtive resultados na aprendizagem dos 

alunos. Ao escrever e refletir sobre o meu E.P. é com a perspetiva de 

consolidar a utilização destes pressupostos na planificação e organização das 

aulas. E, assim poder tornar-me um profissional competente e qualificado. 

 

Outro momento não menos importante é a avaliação. Consiste na recolha, 

descrição e quantificação de informação sobre o desempenho dos alunos 

(Siedentop, 2000). O mesmo autor refere ainda que a avaliação é uma variedade 

de tarefas e configurações onde os alunos têm a oportunidade de demonstrar os 

seus conhecimentos, habilidades, compreensão e aplicação dos conteúdos num 

contexto que permite uma aprendizagem e um crescimento contínuo.  

Rosado & Silva (1996?) expõem a avaliação em modalidades, avaliação 

diagnóstica, avaliação formativa, avaliação sumativa que integradas no mesmo 

processo denominam de avaliação contínua.  

Guiando-me por estes pressupostos e tomando a avaliação como uma tarefa 

fundamental do professor, é da minha responsabilidade a necessidade de 
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avaliar, assim como, a minha intervenção ao longo de todo o processo de 

ensino/aprendizagem.  

Para tal baseei-me nos critérios de avaliação de E.F. definidos pelo respetivo 

departamento da Escola Secundária de Ermesinde, onde expliquei aos alunos 

como a avaliação era realizada, não só pelo Saber Fazer, mas também pelos 

Saberes e pelo Saber Estar, com as seguintes percentagens, 60%, 20%, 20%, 

respetivamente.   

Na configuração da avaliação contínua inicialmente realizei a avaliação 

diagnóstico, através de escalas de apreciação, para possuir um conhecimento 

inicial das habilidades e conhecimentos dos alunos a uma determinada atividade 

ou modalidade; pela avaliação formativa, a fim de regular o processo de 

instrução com medidas de melhoramento e ajustamento dos conteúdos 

apresentados percebendo se foram assimilados pelos alunos; e pela avaliação 

sumativa, realizada no final de cada unidade didática, de modo a perceber se os 

resultados de aprendizagem pretendidos foram alcançados com sucesso. 

 
Os resultados da avaliação diagnóstica mostram que existe dois níveis diferentes na turma, 

maioria no nível três e um grupo de seis raparigas no nível dois. (Reflexão aula nº 5 de 66) 

 

Avaliação formativa de futebol serviu para analisar o que foi lecionado até ao momento, como os 

alunos estavam a cumprir e se se notou alguma evolução. Principalmente no nível menos capaz 

em que o jogo 3x3 não está muito evoluído não será necessário mudar a unidade didática. 

Contudo os aspetos analíticos terão de ser mais intensos e o jogo 2x2 será componente 

obrigatória para evolução do jogo. No nível mais capaz, apesar do jogo 4x4 já se apresentar com 

movimentações interessantes e o nível técnico ser evoluído existem questões de jogo colectivo 

que determinados alunos não cumprem. (Reflexão aula nº 24 de 66) 

 
Procurei observar de uma forma prolongada para ter certeza dos gestos que praticavam e se 

devolviam com intenção, seguindo assim os critérios definidos. (Reflexão aula nº49 de 66)   

 

Logo no primeiro período aquando da avaliação da Milha, fui confrontado 

com uma avaliação injusta que iria cometer. Uma aluna que pela sua estatura 

física, muito dificilmente conseguiria correr a prova da milha para um tempo 

que correspondesse à zona saudável do protocolo Fitnessgram, que coloquei 

como fasquia para obtenção de uma nota positiva neste teste.  
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…uma aluna na prova da milha que concluiu a mesma sem parar mas com um tempo fora da 

zona saudável e que correspondia a uma nota negativa, não podemos analisar esta nota assim à 

luz da matemática. Fisicamente a aluna não tem possibilidade de fazer mais, mas concluiu sem 

parar, por mais aulas que tivesse para melhorar a capacidade de resistência muito 

provavelmente iria melhorar, mas o contexto das aulas de EF por si só não chegam. Assim, esta 

aluna não pode ser avaliada negativamente, o empenho, o espírito de perseverança que mostrou 

tem de ser recompensada e, foi o que aconteceu. (Reflexão do 1º Período) 

 

Este foi um caso particular de avaliação de um aluno que me fez perceber 

que não podia criar critérios e grelhas elaboradas para registar e classificar os 

movimentos, quando o aspeto não só do empenho como as diferenças 

corporais, têm de ser contabilizadas. Daqui advieram outras problemáticas que 

alertaram o meu pensamento. Estas questões de avaliação não podem servir 

só para classificar os alunos, quando elaboramos e realizamos a avaliação com 

determinados critérios temos de pensar que, e como neste caso concreto, que 

se não cumpre este critério é porque tem uma elevada correlação com o seu 

peso, ou seja, fazer perceber aos alunos que o cuidado com a alimentação, 

uma regular prática de atividade física são importantes. É um tema complexo, 

pois os critérios diferem de modalidade para modalidade, isto é, modalidades 

coletivas ou individuais, logo preocupações distintas, o que pode permanecer 

serão os critérios de participação, assiduidade, empenho. Mais ainda, podem 

mudar de escola para escola, ou seja, umas dar mais ênfase a determinados 

parâmetros que outros. Como já referi anteriormente, regi-me pelos critérios de 

avaliação implementados pela escola de Ermesinde, e no que consiste às 

modalidades lecionadas na minha turma, redigi os meus critérios conforme a 

avaliação diagnóstica consciente da maior ou menor dificuldade. 

Sendo o tempo de empenhamento motor uma das minhas preocupações 

centrais, até nas aulas de avaliação este aspeto tinha de prevalecer. Portanto, 

a criação de dois espaços de exercitação de tarefas, em que um deles em 

determinado momento eu procedia à avaliação, com um grupo de alunos, 

enquanto o outro estava a treinar a tarefa de avaliação ou estava numa outra 

tarefa, caso já tivessem realizado a avaliação. Foi uma estratégia bem 

sucedida até porque tinha grupos de desempenho distintos.  

Em suma, organizamos a avaliação com a intenção de classificar alunos 

conforme as tabelas predefinidas, mas o empenho dos alunos para obtenção 
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desses valores também deve ser considerado, tendo o professor de usar 

diferentes instrumentos de avaliação, tendo em conta as características da 

turma e de cada um dos alunos.   

 

4.2 Área 2 – Participação na Escola 

 
Cabe ao professor participar ativamente nas atividades, letivas e não 

letivas, da escola. Como tal, o professor de E.F. não pode ficar circunscrito ao 

pavilhão gimnodesportivo, tem que cooperar e interagir com a comunidade 

escolar. Através de atividades indispensáveis para a integração do professor na 

comunidade escolar a fim de, posteriormente, ser capaz de integrar e 

desenvolver o aluno para melhor se relacionar na sociedade. É dever de todos 

os professores participar de uma forma ativa na dinamização da comunidade 

escolar, contribuindo para a promoção do sucesso educativo. Tal como 

afirmado no Documento Orientador do EP, tive como objetivo o “ (…) reforço do 

papel do professor de Educação Física na escola e da disciplina de Educação 

Física, através de uma intervenção contextualizada, cooperativa, responsável e 

inovadora”. 

Assim, participei ativamente na organização do Corta-Mato escolar, assim 

como, no “mega-eventos”. Participei nas reuniões de conselho de turma 

relativas à minha turma no fim de cada período, bem como, em outras 

atividades promovidas para e pelos alunos. Principalmente nas atividades 

desportivas organizadas e dinamizadas pelo grupo de E.F. 

De todas elas retirei importantes inferências sobre as relações profissionais 

existentes na comunidade escolar. Nomeadamente, o trabalho que envolveu 

organizar e atribuir tarefas para a atividade de corta-mato. Os professores com 

mais experiência nesta organização, por um lado a experiência acumulada da 

organização de anos anteriores, e por outro, os conhecimentos que nos 

transmitem.  

 

Claro que nos anos anteriores eles já tinham estado em determinados locais e para aproveitar 

essa experiência muitos deles ficaram com a mesma função. Alguns têm a sua forma de implementar 

e como corre sempre bem optam por proceder da mesma forma. (Reflexão Corta-Mato) 
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E, como estagiário envolvido nesta organização adquiri e cometi menos 

erros devido a aspetos organizativos que deram resultado em anos anteriores e 

que foram aplicados, mas também a comportamentos dos alunos em relação à 

participação no corta-mato. Através deste lado, pude perceber o evento 

partindo de um patamar superior de organização devidamente contextualizado 

com o meio escolar, e que, de certa forma, enriqueceu o meu sentido 

pedagógico.  

Por outro lado, e deste pude retirar várias inferências para o futuro, quando 

for trabalhar para outras escolas, e me deparar com as diferentes formas de 

trabalhar dos colegas professores, estarei assim, mais consciente da realidade. 

Apesar de termos, eu e os meus colegas de estágio que estiveram envolvidos 

nesta organização, sido aconselhados a verificar todas as informações que 

pedíamos, assim como a consultar os colegas se determinada função no 

evento estava em concordância, percebemos diferentes sensibilidades.  

Muitas destas vivências foram revivescidas no outro evento que tivemos 

oportunidade de organizar. Da minha parte foram captadas e assim à partida já 

esperava determinados comportamentos e acontecimentos que me fizeram 

construir e pensar cada momento do evento percebendo o que poderia 

acontecer.  

 

Outros aspetos aconteceram, como os resultados não nos chegaram no tempo estipulado, com 

resultados incompletos e desajustados. Mas são circunstâncias que já prevíamos à partida, 

desde a organização do corta-mato. (Reflexão Mega-Eventos) 

 

No meio de todos estes aspetos, apraz-me dizer que após estes eventos 

adquiri conhecimentos e formas de agir direcionadas para uma intervenção 

pedagógica com influência direta nos alunos. Esta área de participação na 

escola, fez amadurecer uma ideia que há muito conhecia, o facto de a nossa 

atividade profissional ser orientada para a aprendizagem dos alunos. Não é 

que fosse desconhecida, pelo contrário, mas o motivo de estar a referir este 

ponto, foi ter percecionado que muitas vezes as relações entre colegas de 

profissão ou formas de ver e orientar as atividades na escola acontecem de 

forma diferente, mas como profissionais temos de saber qual é o nosso 

caminho. E esse é orientado para os processos de aprendizagem dos alunos, 

quer na própria aula de E.F. quer nas atividades desportivas ou outras 
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promovidas pela escola. Deste modo, não podemos deixar que acontecimentos 

paralelos nos façam perder a direção, e deixemos de procurar com que os 

alunos tenham uma atividade agradável que vivenciem os vários aspetos da 

própria organização do evento, criando autonomia e fundamentalmente 

aprendam, através da prática, conhecimentos, habilidades e atitudes. 

 
 

4.3 Área 3 – Relações com a Comunidade 
 

Esta área engloba atividades que contribuam para um conhecimento do 

meio regional e local, tendo em vista um melhor conhecimento das condições 

locais da relação educativa e a exploração da ligação escola-meio.  

Com o decorrer do estágio o envolvimento com a escola, e nomeadamente, 

com a turma apercebi-me da existência de vários casos de alunos com 

excesso de peso e com implicações ao nível motor na prática das aulas de E.F. 

Daí surgiu o tema: A obesidade na Escola: O Desporto e a Educação Física 

como papel fundamental na prevenção desta doença. 

 Pretendi procurar, através de dados da investigação, sensibilizar os alunos 

e a comunidade escolar para esta problemática e como a E.F. tem importância 

na sua prevenção.  

 

4.3.1 Estudo de um problema decorrente do processo de ensino/aprendizagem. 
  

4.3.1.1 Introdução 
 

Este estudo foi delineado para consciencializar a comunidade escolar da 

Escola Secundária de Ermesinde sobre o problema da obesidade, tendo como 

meio de prevenção e informação a disciplina de E.F.  

O objetivo deste caso de estudo foi conhecer uma percentagem do nível de 

obesidade de alunos do 12º ano, qual a prevalência em relação ao género e 

qual o nível de atividade física.   

O excesso de peso é considerado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) uma epidemia global, pelo que a prevenção se tornou uma prioridade de 

ação. Na Europa este problema representa um dos maiores desafios para a 

saúde pública, na qual a prevalência da obesidade aumentou para o triplo nos 

últimos vinte anos (Carta Europeia de luta contra a Obesidade, 2006). 
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Segundo o Gabinete Regional para a Europa da OMS, Portugal é o país 

com maior percentagem de obesidade infantil, onde 32% das crianças têm 

excesso de peso (idades entre os 7 e os 9 anos), e 11% das quais são 

consideradas obesas. Refere-se ainda que 50% da população portuguesa 

adulta sofre de excesso de peso e 15% desta é obesa. 

Ainda segundo a Carta Europeia de luta contra a Obesidade (2006), deve-

se controlar o crescimento desta epidemia até 2015, altura que se deverá 

começar a esboçar a primeira inversão desta tendência. A prevenção e o 

controlo da pré-obesidade e da obesidade obtém-se através da mudança de 

estilos de vida, com base em três pilares: programa alimentar; incremento da 

atividade física e desportiva; programa educativo, escolar e institucional, 

multissectorial. 

As crianças obesas são as mais discriminadas nas escolas, quando 

incapazes de acompanhar colegas em atividades desportivas, autoexcluindo-se 

de jogos quando é exigido um maior exercício físico, como o futebol, o que 

conduz ao seu isolamento progressivo (Sá, 2009); Campos et al, (2008) e 

DGS, (2007). 

 A atividade física e o desporto são essenciais para a nossa saúde e bem-

estar. Atividade física adequada e desporto para todos constituem pilares para 

um estilo de vida saudável, a par de alimentação saudável, vida sem tabaco e 

sem outras substâncias nefastas para a saúde. A escola como local onde os 

jovens passam mais tempo, deve ter um papel preponderante na estruturação 

da prática de hábitos regulares e hábitos alimentares saudáveis. 

Consciente de todos estes fatores e pela experiência profissional vivida na 

escola durante este E.P., tornou-se importante conhecer a realidade dos alunos 

do 12º ano da Escola Secundária de Ermesinde a fim de fundamentar algumas 

premissas, informar e consciencializar a comunidade escolar para este tema, 

usando a E.F. como o meio mais propício, no quadro de encargos da escola, 

para a sua prevenção. 
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4.3.1.2 Revisão Literatura 
 

4.3.1.2.1 Obesidade 
 

A OMS Organização Mundial de Saúde, define Obesidade como uma 

doença em que o excesso de gordura corporal acumulada pode prejudicar a 

saúde. WHO (2006). 

Flodmark, et. al. (2004) definiu obesidade como excesso de gordura 

corporal.  

Um dos fatores mais prováveis que contribui para o excesso de gordura é a 

queda da energia diária despendida que não é acompanhada por uma redução 

equivalente na quantidade de energia ingerida. Hill e Melanson. (1999). 

Outros fatores deste desequilíbrio são mais complexos e incluem fatores 

genéticos, metabólicos, ambientais e comportamentais. Sá, M.C.C (2009). Este 

autor refere ainda que uma dieta hiperenergética com excesso de lípidos, 

hidratos de carbono e de álcool, assim como sedentarismo, levam à 

acumulação de excesso de massa gorda. 

Segundo os dados estatísticos da WHO, Centro Regional para a Europa 

(2006), crianças entre os 7 a 9 anos, dizem que 10,3% dos rapazes e 12,3% de 

raparigas são obesas, e que 19,1% dos rapazes e 21,4% das raparigas são 

pré-obesas. 

Um estudo realizado numa cidade do norte de Portugal conclui que 

aproximadamente 21% da amostra apresentou sobrepeso e que 

aproximadamente 11% apresentou obesidade. Campos et al. (2008). 

Um outro estudo realizado entre 15 países da Europa mais Israel e Estados 

Unidos da América, concluiu que a maior prevalência de obesidade entre 

adolescentes dos 13 aos 15 anos, encontrava-se os USA seguido de Irlanda, 

Grécia e Portugal. Lissau, et al. (2004). 

Esta tendência é universal, um estudo sobre as tendências mundiais do 

sobrepeso e obesidade na infância, concluiu que há uma epidemia global desta 

temática com tendências temporais entre países, uma vez que a obesidade e o 

sobrepeso aumentou mais drasticamente em países desenvolvidos e em 

populações residentes em zonas urbanas. Wang, Y. e Lobstein, T (2006). 

Flodmark, et al (2004) referiu também que o Índice de Massa Corporal 

(IMC) era a medida mais utilizada para definir obesidade. Mostrando variações 
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significativas durante a infância, razão pela qual se deve utilizar os padrões de 

referência como o sexo, a idade e o estado pubertário. 

O IMC, é um indicador da massa corporal. O diagnóstico de pré-obesidade 

e de obesidade é frequentemente realizado através deste cálculo, com a 

correlação de valores entre o peso e a altura do indivíduo. Este indicador 

determina-se dividindo o peso em quilogramas, pela altura em metros elevada 

ao quadrado (peso/altura2), no caso adulto. No caso das crianças e 

adolescentes com idades compreendidas entre os 2 e os 18 anos, essa 

correlação é ajustada em função do sexo e da idade utilizando-se uma tabela 

standard proposta por Cole, Beliizzi et al., (2000). 

Segundo a OMS considera-se que há excesso de peso quando o IMC é 

superior a 25, e que há obesidade quando o IMC é superior a 30. Este índice 

permite de uma maneira simples e rápida verificar se um indivíduo tem baixo 

peso, peso normal ou excesso de peso, sendo classificada da seguinte forma: 

Classe I – (IMC 30,0-34,9); Classe II – (IMC 35,0-39,9); Classe III – (IMC ≥ 

40,0). Esta classificação é valida para indivíduos adultos. 

 
Tabela 1 – Classificação da obesidade no adulto, em função do IMC e do risco de co 

morbilidades. 
 

Classificação IMC (Kg/m2)
 

Risco de co morbilidades 

Baixo peso < 18.5 Baixo (mas risco de aumento de outros problemas clínicos) 

Variação Normal 18.5 – 24.9 Médio 

Pré-Obesidade 25.0 – 29.9 Aumentando 

Obesidade Classe I 30.0 – 34.9  Moderado 

Obesidade Classe II 35.0 – 39.9 Grave 

Obesidade Classe III ≥ 40.0 Muito Grave 

Fonte: OMS 2000 
 
 

Para análise de crianças e adolescentes, Cole et al. (2000) desenvolveram 

uma definição aceitável, internacionalmente, para classificar as crianças e 

adolescentes com excesso de peso e obesas, através de pontos de corte para 

ambos os parâmetros, quer para o sexo masculino, quer para o sexo feminino.  
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Tabela 2 – Pontos de corte para o excesso de peso e obesidade através do IMC, para ambos 

os sexos dos 2 aos 18 anos. Cole et al. (2000) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O IMC é o método mais utilizado pela facilidade de recolha de dados, 

baseado em dados antropométricos como indicador indireto do sobrepeso e 

obesidade. Para uma avaliação consistente destes parâmetros, a OMS 

apresenta as tabelas percentilicas para catalogar as crianças e jovens com 

idades inferiores a 18 anos. Anexos (1 e 2). 

 

Utilização de curvas e tabelas de percentis  

 

Com o valor de IMC calculado, atendendo à idade da criança, considera-se: 

Baixo Peso: Uma criança que esteja abaixo do percentil 5 

Normal: Uma criança que esteja entre o percentil 5 e 85. 

Pré-Obeso: Uma criança que esteja entre o percentil 85 e 95 

Obeso: Uma criança que esteja acima do percentil 95 
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4.3.1.2.2 Atividade Física 
 
 

O Tratado de Lisboa veio tornar o desporto como uma competência 

importante, em que os países membros são encorajados a implementar 

políticas que desenvolvam os espaços desportivos e as oportunidades de 

prática desportiva. A União Europeia está fortemente empenhada não só em 

promover o desporto e a  física, mas também promover a saúde o bem-estar 

físico em toda a Europa, destacando a importância do contributo do desporto 

na coesão social e nos valores educativos. 

 

A OMS define  atividade física como qualquer movimento corporal 

produzido pelos músculos esqueléticos que requer gasto de energia, incluindo 

o trabalho, a recreação, o exercício e as s desportivas. 

Maia, Lopes & Morais (2001) definem a  física como um movimento 

corporal, produzido pelos músculos esqueléticos que resulta num aumento de 

gasto de energia relativamente à taxa metabólica de repouso, não importando 

o tipo de atividade física nem o contexto (no lazer, no trabalho, no desporto, 

etc.).  

 

A última publicação do Eurobarometro 2010 sobre Desporto e Atividade 

Física concluiu que a importância do desporto e da atividade física é 

amplamente aceite na União Europeia, os seus cidadãos reconhecem diversas 

vantagens, em especial relacionadas com a saúde. 

Esta publicação refere que 65% dos cidadãos Europeus fazem algum 

exercício físico pelo menos uma vez por semana, contudo uma parte diz que 

são fisicamente inativos. O que mostra que a mensagem da relação entre a 

saúde e a atividade física andam associadas, ainda não passou aos cidadãos. 

 

A atividade física regular é vista como um comportamento que reduz as 

causas da mortalidade e promove resultados benéficos para a saúde. A 

Direção Geral de Saúde (DGS) apresenta-nos documentos sobre os 

benefícios, desde: Eliminar o excesso de gordura; Melhorar a pressão arterial e 

diminui o risco de enfarte; Prevenir doenças nas artérias coronárias e melhora 

o funcionamento do coração; Otimizar a ação da insulina; Prevenir e ajudar no 
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tratamento da diabetes tipo II; Eliminar emoções negativas como o 

aborrecimento e a frustração, já que gera endorfinas, as hormonas “da 

felicidade” que provocam bem-estar; Aumentar a autoestima e a autoconfiança; 

Favorecer o sono e atrasar o envelhecimento; Melhorar o rendimento escolar; 

Promover a digestão intestinal. Aumentar o nível de concentração; Melhorar a 

autoimagem; Reduzir a ansiedade, o stress e a depressão; Melhorar a saúde 

psicológica. 

Ainda tem efeitos positivos no desenvolvimento do jovem a 4 níveis: 

- Fisiológico, alunos fisicamente ativos são mais saudáveis. 

- Social, os alunos fisicamente ativos estão mais integrados. 

- Cognitiva, os alunos fisicamente ativos aprendem melhor e de uma forma 

mais rápida. 

- Afectiva, os alunos fisicamente ativos são mais felizes. 

 

Atividade Física pode ser de intensidade moderada e vigorosa. A 

intensidade refere-se á taxa à qual o exercício ou tarefa está a ser executado 

ou á magnitude do esforço requerido para executar o exercício. 

A intensidade varia de individuo para individuo e depende da experiencia e 

o nível de condição física. WHO,(2011). 

Os exemplos seguintes são apenas um guia e poderão variar de individuo 

para individuo:  

Moderada 

Requer uma quantidade moderada de esforço e 

acelera notavelmente os batimentos cardíacos 

Vigorosa 

Requer uma quantidade elevada de esforço, 

causa respiração acelerada e um aumento 

substancial dos batimentos cardíacos. 

Caminhada ativa Corrida 

Dança Caminhada ativa subindo montes 

Jardinagem Andar de bicicleta com ritmo rápido 

Tarefas domésticos Natação 

Envolvimento ativo em jogos 

desportivos com os filhos 

Pratica de jogos desportivos (futebol, 

voleibol, basquetebol, jogos 

tradicionais…) 

Caminhada com animais domésticos Lavrar a terra com enxada 

Transportar ou mover cargas 

moderadas (<20kg) 

Transportar ou mover cargas pesadas 

(> 20kg) 

Adaptado de WHO 2011 
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The Cooper Institute for Aerobics Research (2002) diz que a Atividade 

Física contribui para uma melhor saúde, bom funcionamento do organismo e 

bem-estar ao longo da vida. Categoriza ainda os tipos de atividades realizadas 

por crianças e jovens com base na pirâmide de atividade física. 

Um estudo recente sobre a atividade física, demonstrou que esta pode 

decrescer a partir dos 13 anos, quer nos rapazes, quer nas raparigas. No 

entanto, para além dos fatores sociais e culturais, as responsabilidades 

académicas, assim como, outros fatores biológicos influenciam a motivação 

para o movimento. Kahn, et al., (2008).  

 

Atividade Física e Desporto 

O Conselho da Europa na elaboração da “Carta Europeia do Desporto”, 

definiu o Desporto como todas as formas de atividade física que, através de 

uma participação organizada ou não, têm por objetivo a expressão ou 

melhoramento da condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações 

sociais ou a obtenção de resultados na competição a todos os níveis.  

Fernandes (2009), diz não ser fácil definir desporto, comunga da definição 

redigida na “Carta Europeia do Desporto”. Sendo o desporto considerado como 

um beneficio para os seus praticantes, tornando-se também um meio 

importante para atingir bem-estar biológico, psicológico e social. Pereira (2009). 

 

4.3.1.3 Materiais e Métodos  
 
 

O objetivo deste estudo era perceber a quantidade de alunos do 12º ano da 

Escola Secundária de Ermesinde, que estariam enquadrados como indivíduos 

abaixo do peso, peso normal, pré-obesos e obesos. Através de dados obtidos 

por questionário e relação de IMC, procurei classificá-los de maneira a 

conhecer a realidade da escola e, assim, sensibilizar os alunos e a comunidade 

escolar para esta problemática, e qual deve ser a intervenção da E.F. e do seu 

professor na sua prevenção. 

Um objetivo específico foi conhecer quais os alunos da amostra que 

praticam atividade desportiva com mais de 3 hora semanais para além da aula 

de E.F. Um outro objetivo foi colocar estes dois grupos, atividade desportiva 

com mais de 3 horas semanais e os que não praticam, conforme os valores 
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que classificam a obesidade, através da análise IMC. Além disso, perceber 

onde prevalecia o maior número de casos, quer na amostra geral, quer no 

género, se no percentil inferior a 5 que corresponde a baixo peso, entre 5 e 85 

que equivale à variação normal, entre 85 e 95 que pertence ao pré-obeso, ou 

se superior a 95 que corresponde ao Obeso.  

4.3.1.3.1 Característica da Amostra 
 

A amostra é constituída por 107 alunos, 50 do sexo feminino e 57 do sexo 

masculino, divididos por 6 turmas do 12º ano da Escola Secundária de 

Ermesinde, com idade de 17 anos. Os dados foram todos recolhidos por mim, 

no início da aula de educação física.  

 

Os dados referentes à altura dos alunos foram recolhidos com uma fita 

métrica e o peso com uma tanita. Os alunos foram medidos em t-shirt, calções, 

descalços e sem adereços.    

 

Para estabelecer a relação entre altura e o peso corporal através IMC, que 

resulta do quociente entre o peso corporal e a altura ao quadrado, foram 

utilizadas as tabelas percentilicas para rapazes e raparigas até aos 20 anos da 

OMS, para enquadramento do IMC com a idade dos sujeitos. 

 

Para a atividade física foi utilizado um questionário adaptado, com questões 

sobre o dia a dia em termos de atividade física e prática desportiva, meios de 

transporte e respetiva duração. O questionário foi desenvolvido por Telama et 

al. (1997) e cuja aplicação à população portuguesa foi precedentemente 

publicada (Mota e Esculcas, 2002), do qual eu destaquei algumas questões 

relevantes para perceber os alunos da Escola Secundária de Ermesinde. 

4.3.1.3.2 Procedimentos Estatísticos 
 

Os procedimentos estatísticos utilizados incluíam a estatística descrita, 

nomeadamente as medidas de tendência central, para conhecer aspetos gerais 

das diferentes distribuições de valores. Todas as análises foram realizadas 

com recurso à ferramenta Excel.  
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4.3.1.4 Apresentação e Análise dos Resultados 

 4.3.1.4.1 Caracterização da Amostra 
 

O gráfico 1 apresenta a amostra geral em relação ao IMC, relacionando 

os valores de IMC com a idade dos sujeitos e enquadrando-os nos respetivos 

percentis. 

 

Gráfico 1 – Classificação da amostra geral, em relação aos percentis de IMC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Inquéritos realizados aos alunos do 12º ano, ESE 

 

Os indivíduos observados colocam-se, portanto, 4 no percentil (< 5) 

correspondente a baixo peso; 79 no percentil (>5 – 85) referente à variação 

normal; 15 no percentil (>85 – 95) pré-obesos; 9 no percentil (>95) são 

considerados Obesos.  

Como podemos observar a maioria dos casos estão inseridos na variação 

normal que diz respeito a mais de metade dos alunos observados, verificamos 

ainda um número muito reduzido de indivíduos como tendo baixo peso para a 

idade que apresentam, um número significativo de alunos pré-obesos, 9 alunos 

da amostra já se encontram no patamar da obesidade. 
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Gráfico 2 – Classificação da amostra geral, em relação aos percentis de IMC 

distribuída por sexo. 

Fonte: Inquéritos realizados aos alunos do 12º ano, ESE 

 

Através do Gráfico 2 verificamos que o percentil correspondente ao baixo 

peso do sexo feminino tem maior prevalência de casos, ou seja, existem 3 

raparigas com IMC abaixo de 5 e apenas um caso nos rapazes. Ao contrário do 

percentil anterior na variação normal existe um maior número de casos no sexo 

masculino do que para o sexo feminino, 45 para 34, respetivamente. No 

percentil (>85 – 95) o sexo feminino apresenta mais um caso que no 

masculino. Sendo que perante a amostra, há 8 raparigas e 7 rapazes na 

fasquia dos pré-obesos. Relativamente aos que se enquadram no patamar dos 

Obesos, o sexo feminino apresenta 5 casos contra os 4 do masculino. 

Concluímos então que o sexo feminino prevalece com mais casos que o 

masculino em três percentis, sendo eles no baixo peso, pré-obeso e obeso. 

Apenas no percentil da variação normal o sexo masculino tem maior número de 

casos. 
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Gráfico 3 – Classificação da amostra em relação à atividade desportiva despendendo 
mais de 3h/sem. 

 

 
 

Fonte: Inquéritos realizados aos alunos do 12º ano, ESE 

 

De um grupo de 107 alunos, que correspondem a 100% da amostra, 47% 

dos alunos praticam uma atividade desportiva, com mais de 3 horas por 

semana, e 53% não fazem nenhuma atividade desportiva para além da aula de 

EF.  

 

Gráfico 4 – Classificação dos alunos que têm uma atividade desportiva com mais de 

3h/sem, em relação aos percentis de IMC. 

Fonte: Inquéritos realizados aos alunos do 12º ano, ESE 
 

Prática >3h 
Act. Físca 

47% 
Não pratica 

53% 

Prática de Actividade Desportiva 
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O Gráfico 4 apresenta a prevalência dos alunos que têm uma atividade 

desportiva com mais de 3 horas por semana em relação aos percentis de IMC, 

ou seja, verificamos que de um total de 50 alunos 2 deles têm baixo peso, 36 

têm peso normal, 9 são classificados como pré-obesos e 3 como obesos, 

apesar de praticarem atividade desportiva extra curricular. 

 

Gráfico 5 - Classificação dos alunos que não praticam atividade desportiva para 

além da aula de EF, em relação aos percentis de IMC. 

Fonte: Inquéritos realizados aos alunos do 12º ano, ESE 

 

Perante o Gráfico 5, podemos observar os alunos que não praticam 

nenhuma atividade desportiva para além da aula de EF enquadrando-os nos 

percentis de IMC. Assim, de um total de 57 alunos verificamos que 2 têm baixo 

peso, 43 estão na variação normal, no percentil (>85 – 95), enquanto nos pré-

obesos e obesos existem 6 alunos para cada um destes percentis. 

 

Gráfico 6 – Comparação dos percentis do IMC, com a prática e não prática 

desportiva dos alunos. 

Fonte: Inquéritos realizados aos alunos do 12º ano, ESE 
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O Gráfico 6 apresenta-nos que na variação normal a maioria dos alunos 

que não praticam atividade desportiva para além da aula de EF, com 43 

alunos, relativamente aos alunos que praticam analisamos apenas 36. No 

percentil de baixo peso existe o mesmo número de alunos quer para os que 

praticam quer para os que não praticam, com dois alunos cada. No que 

respeita ao percentil da pré-obesidade, os alunos que praticam uma atividade 

desportiva com mais de 3 horas semanais, prevalecem em relação aos alunos 

que não praticam, sendo que são 9 e 6 casos, respetivamente. Nos obesos, os 

que não praticam prevalecem em relação aos que praticam, ou seja, 

verificamos 6 casos contra 3. 

 
Tabela 3 – Tabela de casos de pratica desportiva distribuídos56 por género. 

Prática de Act. 

Desportiva 

Prática de Atividade 

Desportiva 

Não prática de atividade 

desportiva 

Género Feminino Masculino Feminino Masculino 

Baixo Peso (<5) 2 0 1 1 

Normal (>5 – 85) 14 23 20 22 

Pré-Obeso (>85 – 95) 5 4 3 3 

Obeso (>95) 1 2 4 2 

Fonte: Inquéritos realizados aos alunos do 12º ano, ESE 
 

 

A tabela 3 apresenta-nos o número de casos da amostra distribuído por 

sexo, por prática ou não prática de atividade desportiva, pelos percentis de 

classificação da Obesidade. Nota-se um maior número de rapazes que se 

enquadram nos que praticam ou que não praticam. E o número, quer de 

rapazes quer de raparigas, que se enquadram nos ativos para o percentil pré-

obeso é considerável tendo em conta que praticam alguma atividade física. 

 

4.3.1.4.2 Conclusões 
 
 

Da análise dos resultados, verifica-se que mais de metade dos alunos da 

amostra não pratica um desporto, com mais de 3 horas semanais. Deste modo 

a aula de EF. é o único momento em que despendem algum tempo a realizar 

alguma atividade física.  
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A amostra deste estudo representa alguns dos alunos do 12ºano da Escola 

de Ermesinde, e um facto a ter em conta é que a maioria dos alunos não faz 

qualquer atividade física regular, o que é preocupante se levarmos em conta as 

indicações da OMS para a prática de atividade física. Uma vez que a OMS diz 

que crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 5 e os 17 anos, 

devem acumular pelo menos 60 minutos de atividade física diária de 

intensidade moderada até vigorosa. Não obstante, as horas despendidas na 

aula de EF, 180 minutos semanais, distribuídos em dois blocos de 90 minutos, 

não sejam suficientes, uma vez que esses 180 minutos não utilizados na 

totalidade, isto é, nunca chegam a 180 visto que são utilizados alguns desses 

minutos na tolerância para a entrada em aula, e mais 10 minutos para o duche. 

Nunca se efetivando esse tempo para prática de atividade física, assim como a 

própria aula pode não chegar a conferir aos alunos atividades com intensidade 

considerável.  

Apesar de a maioria dos alunos se enquadrar no percentil (>5-85) variação 

normal, o número de alunos que não realiza uma atividade física para além da 

aula de EF é superior (43), para 36 alunos praticantes de atividade física para 

além da aula de EF, o que pode ser um fator de risco, visto que a não prática 

de atividade física é um dos fatores importantes para o desenvolvimento da 

obesidade infantil. Carvalhal, M. et. al. (2006).  

 

Um aspeto importante que deve ser realçado é o facto de nos alunos que 

não praticam nenhuma atividade física para além da aula de EF, o número de 

alunos obesos é maior, sendo por isso relevante identificar estes alunos e 

incentivá-los para um programa de prevenção da patologia. 

 

As raparigas mostram uma maior prevalência em quase todos os percentis 

de risco, como no estudo de Carvalhal, M. et. al. (2006) que refere que as 

raparigas empenham-se menos que os rapazes nas atividades desportivas.  

Na minha amostra o sexo masculino apresenta uma prevalência na 

variação normal, ou seja, alunos com uma relação entre peso, altura e a idade 

dentro dos parâmetros normais.  
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A aula de EF, por si só, não é um fator que influencie a prevenção da 

obesidade em crianças e jovens. Os 180 minutos que as escolas disponibilizam 

para as aulas de Educação Física, apesar de coincidirem com o tempo que a 

OMS recomenda, a atividade não parece ser suficientemente intensa para 

poder alterar comportamentos nos alunos. 

 

4.3.1.5 Considerações 
 
 

- Este estudo deve ser um ponto de partida para outros, como a 

comparação destes resultados com outras escolas. Assim como observar as 

atividades realizadas nas escolas e correlacioná-las com a possível prática ou 

não prática de atividade desportiva dos alunos.  

- O professor de EF é um elemento importante para consciencializar os 

alunos para uma prática de atividade desportiva e na promoção de hábitos de 

vida saudáveis. 

- A combinação de mudanças de estilos de vida, incluindo estratégias para 

reduzir o consumo de energia e redução das atividades sedentárias, assim 

como dieta e atividade física são estratégias mais eficazes no tratamento de 

obesidade do que a sua aplicação em isolado.  

- Os problemas associados ao sedentarismo estão devidamente 

documentados e existem evidências que apontam não existir redução do 

rendimento académico nas disciplinas teóricas quando se aumentam os níveis 

de prática de atividade física, havendo mesmo estudos que demonstram uma 

relação positiva entre a atividade física e o desempenho escolar (Trudeau & 

Shephard, 2008). 

- A escola parece não atribuir a importância desejável à prática de 

atividades físicas e desportivas dos alunos, dentro e fora da escola, ainda que 

seja de extrema importância para a promoção de estilos de vida ativos e 

saudáveis e consequente melhoria da saúde pública. Deste modo, os alunos 

pouco ativos apresentam fortes probabilidades de manterem a mesma 

condição, principalmente os grupos de risco, nomeadamente as raparigas. 

- Os professores não podem, apenas, querer dotar os alunos de 

conhecimentos educacionais sobre desporto e educação física, promovendo as 
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habilidades motoras e descurar a promoção de hábitos de vida saudáveis e 

duradouros. 

- Promoção de mais grupos equipa do Desporto Escolar e de mais 

atividades desportivas na escola, com maior diversidade de modalidades de 

forma a abranger um maior número de preferências dos alunos, 

consequentemente, aumentando o tempo que a escola pode facultar para a 

prática de atividade física e desportiva aos alunos.  

 

4.4 Área 4 – Desenvolvimento Pessoal 
  

De acordo com o documento das normas orientadoras do E.P., esta área 

engloba atividades e vivências importantes na construção da competência 

profissional, numa perspetiva do seu desenvolvimento ao longo da vida 

profissional, promovendo o sentido de pertença e identidade profissionais, a 

colaboração e a abertura à inovação. 

Com o objetivo de perceber a necessidade do desenvolvimento 

profissional partindo da reflexão acerca das condições e do exercício da 

atividade, da experiência, da investigação e de outros recursos de 

desenvolvimento profissional. Investigar a sua atividade em toda a sua 

abrangência (criar hábitos de investigação/reflexão/ação).  

Esta área de desempenho abrange um conjunto de parâmetros que o 

professor deve possuir para demonstrar um trabalho competente e adequado na 

sua atividade. É necessário ter conhecimento do conteúdo, ou melhor, 

conhecimento pedagógico do conteúdo.  

Para progredir é necessário agir, corrigir e se necessário transformar. Ser 

professor não é estar estagnado no tempo a ensinar aquilo que se sabe, mas 

sim, estar em constante processo de atualização e formação, pois as 

mudanças acontecem a grande velocidade.  

E, porque a faculdade me forneceu as ferramentas para poder trabalhar 

qualquer pedra ou madeira, foi dessa forma que lecionei modalidades que não 

tive contacto, até esse momento no meu percurso académico, o caso do 

Badminton e da Dança. No início desta caminhada, supostamente seriam dois 

pontos mais fracos, mas que no final saíram fortalecidos.  
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5. Conclusão e Perspetivas Futuras 
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Conclusão e Perspetivas Futuras 
 
 

Foi com agrado que redigi este relatório sabendo que seria o culminar de 

uma etapa onde adquiri imensos conhecimentos, mas também, o início de 

outra ainda mais atraente. 

Recordo agora os momentos iniciais, desde conhecer o professor 

cooperante, as suas orientações, a turma, a reação da turma a um 

estudante estagiário, assim como usar os conhecimentos adquiridos na 

Faculdade, até às relações com outros professores na escola. 

Relembro também os momentos delicados com que me deparei, 

situações entre aquilo que planeava e o confronto com a realidade, ou seja, 

o momento em que colocava em prática o que idealizava. Todos eles 

motivaram reflexões e aprendizagens.  

Ao longo deste ano desenvolvi competências para melhorar a minha 

intervenção no processo de ensino-aprendizagem, assim como, na relação 

com a comunidade. As conversas, as reflexões, as discussões com outros 

colegas professores mais experientes, permitiu que desenvolve-se uma 

capacidade de maior reflexão acerca das competências mais importantes 

para o desempenho da nossa profissão, assim como acerca do sistema 

educativo.  

Deste modo, para uma maior e melhor intervenção da parte dos 

professores e todos os agentes educativos é preciso tomar consciência do 

que é educação, o que é educar, o que é a Educação Física, e 

principalmente, a quem se destinam todos estes conceitos. Não só os 

professores em formação inicial como os mais experientes devem guiar-se 

por estes pressupostos para que tenham a destreza e coragem de 

desenvolver um processo ensino-aprendizagem de forma a garantir a 

qualidade da aprendizagem em todos os alunos.  

Cabe-nos a nós educadores, estudarmos e conhecermos o que cada 

aluno pode potencialmente realizar e em que condições pode apresentar 

um nível de desenvolvimento que lhe permita realizar determinados 

movimentos ordenados pelo professor, para que assim possamos contribuir,  

com o avanço do processo de desenvolvimento motor, o qual ocorre em 

todos nós, seres humanos. Foi nesse sentido que dediquei umas páginas 
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para ler e escrever sobre esses conceitos de forma a melhorar o meu 

conhecimento quer científico quer processual.  

 Todos os momentos, até aqueles de maior descontração, constituíram 

aprendizagem, a simples boa disposição transmite aos alunos confiança e 

crença no professor.  

 As demais áreas do conhecimento que fui explanando ao longo deste 

relatório tinham sido absorvidas, mas com esta prática defini ainda mais 

alguns destes conceitos, e que achei de maior relevância identificá-los 

neste documento. De alguma forma, estes conhecimentos, logo que 

adquiridos, influenciar-me-ão no desempenho da profissão. Esta é a 

primeira premissa que fica como perspetiva futura para a qual o EP, e este 

relatório, foram fundamentais.  

 As atividades organizadas por nós, estagiários, constituíram momentos 

de socialização e conhecimento das relações que devem ser estabelecidas 

na escola, por todos os seus intervenientes. A consciência que os diversos 

pontos de vista, que cada um pode ter, conforme a sua condição na escola, 

pode originar conflitos de interesses, como, por outro lado, pode gerar 

relações de trabalho profícuas para o desenvolvimento da educação, da 

própria disciplina, da escola, das atividades e suas implicações 

pedagógicas, das pessoas e essencialmente, nunca nos esqueçamos que 

este deve ser o nosso “main goal”, a aprendizagem, a todos os níveis, dos 

ALUNOS. 

  

 Desde o início que procurei adquirir as competências necessárias à 

docência, pois desde sempre, como referi na minha biografia inicial, esta foi 

a minha profissão de eleição.  

Olhando para trás, foi com orgulho que vesti a camisola da Escola 

Secundária de Ermesinde neste ano letivo de 2010/2011, uma camisola que 

me fez suar muitas vezes, mas que me deu imensas alegrias, e já deixa 

saudade. Sei que foi apenas o fim de um ciclo, e que é certamente o início 

de um outro ainda mais exigente. Esta profissão não termina com a 

formação académica, mas pelo contrário, é um contínuo processo de 

evolução e construção do PROFESSOR.  
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Anexos 
 
Anexo 1. – Tabela do percentil para rapazes entre os 2 e os 20 anos. 
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Anexo 2 – Tabela dos percentis para raparigas entre os 2 e os 20 anos.  
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Anexo 3 – Inquéritos realizados aos alunos do 12º ano da ESE. 
 

 


